INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY ZATRUDNIANYCH W RAMACH KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje
o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
I.
II.

III.
IV.

V.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Gdańsku, mający swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, zwany
dalej „Administratorem”.
Inspektor Ochrony Danych: pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także
przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do wyznaczonego przez Administratora IOD:
 poprzez e-mail - iod_usgdk@stat.gov.pl,
 listownie: ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.
Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej,
w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 art. 221 Kodeksu pracy,
 przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Obowiązek podania danych osobowych:
 podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy oraz
przepisów ustawy o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze,
 podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie
potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych,
 jeżeli podane przez Panią/Pana dane osobowe będą obejmowały dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO,
konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz wynik naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

Informacja o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas
niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,
w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie czas wynikający z przepisów
o archiwizacji.
Prawa osoby, której dane dotyczą: przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą
profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom
mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku
w celu realizacji procesu naboru na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty …………………….,
zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

……………………….…………………..
(czytelny podpis)

